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Hoe kan de OR een rol spelen ter bevordering van een 

duurzame bedrijfsvoering?
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Wat zegt de Wet op de ondernemingsraden?

• Artikel 25 

I:het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming 
voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, 
organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu; 

• Artikel 28 Speciale taken

3 De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en 
bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de 
inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming. 

4 De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het 
milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en 
administratieve voorzieningen in verband met het milieu. 



Wat kan de OR doen?

Oriënteren

• Wat houdt duurzaamheid in? Verdiep je in het thema

• Wat zijn de SDG’s?

Informeren

• Is er een duurzaamheidsbeleid

• Laat je bijpraten door de expert(s)

Voer het gesprek

• Wat vindt de OR belangrijk en wordt dit gedaan? Is het goed geborgd?

Doet de organisatie genoeg of kan het beter? Maak gebruik van je 
initiatiefrecht



Informatierecht : wat voorbeelden

• Is duurzaamheid meegenomen in de bouwplannen

• Zijn er werkinstructies om de milieubelasting te voorkomen/beperken zoals 
afvalprocedures; omgang gevaarlijke stoffen; milieu incidenten

• Hoe is duurzaamheid verankerd in de organisatie. Is er bijvoorbeeld een Green Team 
of zijn er groene ambassadeurs

• Zijn de verplichte energiebesparende maatregelen genomen

• Wat zijn de bevindingen van de handhavers vanuit gemeente en omgevingsdiensten

• Wat doet inkoop aan duurzaamheid

• Is de organisatie gecertificeerd via de Milieuthermometer zorg

• Is er voldoende geld/middelen vrijgemaakt voor duurzaamheid



Initiatiefrecht : wat voorbeelden

• Welke van de Sustainable Development Goals vindt de OR belangrijk 

en werk een voorstel uit

• Vergroening van de OKC

• Gezonde voeding voor patiënt en medewerker

• Fietsen als alternatief voor de auto

• Hoe schoon is de lucht in jouw gebouw?



De OR kan duurzaamheid een boost geven

In veel organisaties is de beleidsadviseur duurzaamheid niet opgenomen 

in de stafondersteuning van de Raad van Bestuur, maar zit deze bij P&O 

of Facilitair. Dit kan het lastig maken om duurzame doelen te verankeren in 

de organisatie.  

De OR kan duurzaamheid enorm bevorderen door het regelmatig te 

bespreken met de bestuurder en door zelf het initiatief te nemen. 





Hoe groen is 

jullie OR?


